LA HISTÒRIA
L’any 1936 Berlín es preparava per
acollir uns Jocs Olímpics que Hitler va
utilitzar per fer propaganda del nazisme,
el militarisme i la discriminació racial.
Molta gent no estava d’acord en que
l’esperit olímpic fos utilitzat així, i per
això van promoure uns jocs alternatius,
que es van anomenar Olimpíada Popular
i que havien de començar a Barcelona el
19 de juliol de 1936.
L’Olimpíada Popular era un crit en
favor de la pau al món i de la igualtat
dels drets de les persones, en favor de la
participació de les dones en l’esport, i que
volia mostrar la diversitat cultural de la
humanitat.
Va ser organitzada per entitats esportives
catalanes, els governs de les repúbliques
francesa i espanyola, la Generalitat de
Catalunya, i amb el suport de comitès de
diversos països. Lamentablement, el dia
de la inauguració els esportistes es van
trobar amb l’aixecament feixista i l’esclat
de la Guerra Civil. D’aquesta manera,
l’Olimpíada que promovia la pau va ser
aixafada per la guerra i no es va poder
celebrar.
Per això és de justícia que avui recordem
aquella Olimpíada oblidada, que volia
situar Barcelona i Catalunya al capdavant
dels qui s’oposaven al nazisme.

			
UNA JORNADA
PER A LA
COMMEMORACIÓ

DIA

El Departament d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència
ha organitzat una jornada esportiva,
participativa i festiva en què hi
participaran joves de tot Catalunya
convocats a través de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya (UCEC). La
jornada també comptarà amb un acte
institucional en reconeixement de
l’esport com a eina de cohesió de les
societats i dels valors de l’Olimpíada
Popular, i d’homenatge a les entitats i a
les persones que van estar a punt de fer
possible aquest esdeveniment, que de ben
segur hagués transformat la història del
nostre país en la lluita per la llibertat i la
democràcia. Atès que la cultura havia de
tenir un pes important a l’Olimpíada de
1936, s’han incorporat elements artístics
i narratius, d’origen tradicional, que
contribuiran a recordar aquesta història
dels jocs oblidats.

PROGRAMA

Aquesta jornada i l’acte institucional
formen part dels actes de la
commemoració dels 80 anys del
començament de la Guerra Civil
organitzats pel Govern de la Generalitat
de Catalunya.

Dimecres, 19 de juliol de 2017

LLOC
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya de Barcelona (Av. de l’Estadi, 12-22)

9.15 - 12.45 h Proves esportives. Hi participaran infants d’entre 10 i 12 anys
		
13.00 h Acte institucional. Homenatge a les persones que havien de fer possible
i participar a l’Olimpíada Popular de 1936, parlaments institucionals,
audiovisuals amb testimonis i lliurament de medalles als joves esportistes,
en un acte emotiu i poètic amb elements artístics tradicionals, esbarts i
música en directe, interpretació de l’himne de l’Olimpíada amb lectura del
poema que Josep Maria de Sagarra va escriure per l’ocasió, entre d’altres.
Cloenda a càrrec del conseller Raül Romeva.

COM ARRIBAR-HI?

INEFC. Avinguda de l’Estadi, 12-22. Barcelona.
De les 12.00 h a les 15.00 h hi haurà un reforç en el bus 150, que va de Plaça Espanya
(Av. Maria Cristina) a l’INEFC.

ORGANITZA

Hi col·laboren: Ajuntament de Barcelona · Unió de Consells Esportius de Catalunya
· Secretaria General de l’Esport · Direcció General de Joventut · Consell Català de
l’Esport · INEFC

